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KORT NYT
Haastrup Kirke
Gudstjeneste den 19. april 10.00
konfirmation: Peter Hedemann
Gudstjeneste den 26. april
Kl. 9.00

STEN
18. april 2015

Haastrup Udviklingsråd
Foreningerne i Haastrup var inviteret til møde af udviklingsrådet,
desværre var der ikke stort fremmøde. Der var 10 pers. i alt.
Meningen var at planlægge det næste ”Stormøde”, som skal være
den 4. maj. Kl. 19.00 i Forsamlingshuset. Dagsordenen blev
forberedt, mere derom senere. Man var vidt omkring i forsøget på
at gøre Haastrup attraktiv, så jeg tror, at I skal glæde jer over et
informativt møde i maj måned.

Haastrup Friskole
Kræftens bekæmpelse
Der var indsamling, den 12. april.
Susan Andersen samlede 1.248 kr
Jeannie Thorenfeldt ca. 1300 kr.
Emma Thorenfeldt ca. 900 kr.
I alt. 3414 kroner.
Tak for indsatsen.
Black Batmen
Det var en stor succes med et bal i
Forsamlingshuset. Under
spisningen underholdt Jan Valbak,
og derefter blev der danset til
Black Batmen. Der var tilmeldt
110 personer.
Ernst Pedersen har observeret en
fiskeørn et par gange, som fløj
over Byparken i weekenden.
Sidste år ynglede kun 3 par i
Danmark. Den har et vingefang på
1 ½- 2 m.
Affaldsindsamnlingen
Husk, søndag, den 19. april
samles der affald ind fra kl. 10-13.
Dejligt hvis du allerede har
tilmeldt dig, ellers kom bare.
Mødested: I skolegården
Vi sørger for sække, handsker, og
en del sikkerhedsveste, hvis i selv
har en, tag den med. Vi har fået
sponsoreret lidt lækkert, både til
før og efter.
At erkende at man har taget fejl,
er at vise, at man er klogere i dag
end i går.
( J. C. Lavarter)

Loppeudvalget mangler stadigvæk hjælpere til loppemarkedet
den 9.-10. maj. Ring til Ellen på tlf. 23 23 21 10.
Det var en stille og rolig generalforsamling den 7. april. Den nye
skoleleder blev budt velkommen, Henrik Ørtved starter den 1. maj.
Peter Bang Hjort og Maria Lundsgaard blev valgt ind i bestyrelsen,
og Jonas Peter valgtes som suppleant.
Iflg. tilsynsrapport for skoleåret 2014/15 fremtræder personalet
engagerede, åbne og imødekommende. Ligeledes er det den
tilsynsførendes indtryk, at det er en skole, hvor eleverne trives godt,
og at deres standpunkter er på et tilfredsstillende niveau.
Arbejdsdagen i skolen den 25, april fra kl. 10-15 er i fare for at blive
aflyst, da kun en forældre har tilmeldt sig. Meld jer til bare lidt af
dagen, og tag børnene med, der vil være pasning til dem.
Børnene har samlet 50 kg affald. Jeg var i byen den dag, og var
meget imponeret, 3 piger nærmest lå inde under en hæk for at få
fat på noget. En lille pige tømte sin sæk under halvtaget, kiggede
næsten håbløst på det, der var så mange små bitte ”tingester” at
det nærmest var uoverskueligt. Det var rigtig flot gået.
Der er forårskoncert på skolen den 30. april kl. 19.00

Haastrup Børnehus
Alle forældre opfordres til at være opmærksomme i og omkring
Børnehuset. Der skal være arbejdsdag den 9. maj. Skriv til Marion
marion.linke@gmail.com og fortæl, hvad I kunne ønske jer
forbedret eller lavet om. Tilmeldingsfrist for projekter er søndag
den 19. april. I kan så selv vælge, hvilket projekt I vil være med i, og
have tid til at skaffe materialer, værktøj og evt. maskiner.

Ang. Bygaden 11
Taget på huset overfor Købmanden er blevet fjernet, dette har Niels
Peter Ellegaard fulgt op på, selvom at Haastrup ikke har noget at
gøre med det mere. Der er desværre sket en misforståelse i
kommunikationen i forbindelse med demonteringen af taget.
Kommunen er i dialog med entreprenøren for at finde en løsning.
Det er ikke så godt at have huset stående uden tag, da isoleringen
kan blæse rundt i byen, og vand trænge ned i bygningen.
Nedrivningen vil blive varslet til naboerne 14 dage i forvejen.
Det forventes at blive i maj måned. Haastrup er nr. 3 ud af 4 huse,
som skal rives ned.
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